
 

1. DEELNAMEFORMULIER RENOVATIE 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan geïnformeerd te zijn over 

het groot onderhoud en de verduurzaming. Geef alstublieft met een kruisje 

aan of u wél of niet akkoord bent met het plan zoals beschreven in het 

informatieboekje. 

Hoe brengt u uw stem uit? 

Er zijn drie manieren om uw stem uit te brengen: 

I. Per e-mail: 

Vul dit formulier in en stuur een duidelijke foto of scan van het getekende 

formulier per e-mail naar:  klantenservice@reimarkt.nl 

II. Digitaal ondertekenen:  

Scan de QR-code hiernaast met de camera van uw 

telefoon. U wordt dan naar een website geleid waar u 

in een beveiligde omgeving digitaal het 

deelnameformulier kunt ondertekenen. U kunt ook 

naar de website:  www.reimarkt.nl/volkshuisvesting 

III. Per antwoordenvelop: 

Vul dit formulier in en stuur het op met de bijgevoegde antwoordenvelop. 

Een postzegel is niet nodig. 

 

 

2.  VOORDEURKEUZE 

Alle bewoners krijgen een nieuwe voordeur. U mag uit onderstaande typen 

een keuze maken. De voordeur wordt aan de buitenzijde geschilderd. De kleur 

wordt bepaald door de project-architect. De binnenzijde kunt u zelf 

schilderen.

 

 

3. ZONNEPANELEN 

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? 

Snel na de informatiebijeenkomst zal Volkshuisvesting u een aanbieding doen 

voor zonnepanelen. Hiermee bent u goedkoper uit met stroom. Als u 

aankruist dat u geïnteresseerd bent, zal firma Lens contact met u opnemen 

voor een persoonlijk gesprek. 

 

Kruis aan:     JA, ik ben akkoord met het plan en doe mee! 

   NEE, ik ben niet akkoord 

Naam:   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefoon:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Handtekening: __________________________________________________________________________________________________________________Datum:  ____________________________________________________ 

Kruis aan welk type nieuwe voordeur u wilt:  

 

Kruis aan:     JA, ik ben geïnteresseerd in zonnepanelen 

   NEE, ik ben niet geïnteresseerd  



 

De grote kleine letters  

 

Soms komt het voor dat een onderdeel technisch niet uitvoerbaar is of al 

in uw woning aanwezig is. In dat geval komt het onderdeel te vervallen. 

 

Door dit formulier te ondertekenen, gaat u akkoord met het gehele 

pakket aan maatregelen (behalve de keuze opties) zolang het technisch 

uitvoerbaar is. 

 

Wanneer u keuzes heeft gemaakt waar huurverhogingen voor gerekend 

worden, gaat u met ondertekenen van dit formulier akkoord met 

desbetreffende huurverhogingen. U gaat ook akkoord met de 

onkostenvergoeding, zoals omschreven in het informatieboekje.  

 

Om de werkzaamheden goed uit te voeren is het noodzakelijk dat 

bepaalde ruimtes in uw huis goed bereikbaar zijn. U hoort ruim op tijd 

over welke ruimtes het gaat. 

 

Met het ondertekenen van dit formulier, geeft u toestemming voor het 

delen van uw persoonsgegevens met Reimarkt, aannemer Plegt-Vos en 

hun onderaannemers. Uw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor 

commerciële doeleinden. Alleen de gegevens die nodig zijn voor 

garanties en dergelijke worden bewaard.  

 

 

Website:  www.reimarkt.nl/volkshuisvesting 

telefoon: 085 – 018 52 33  

e-mail:  klantenservice@reimarkt.nl  

Team Reimarkt is op de volgende dagen bereikbaar: 

• maandag t/m donderdag:   9:00 tot 17:00 uur  

• vrijdag:   9:00 tot 12:00 uur 

 


